
 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Фаx: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

Е-маил: набавка@србраил.рс 

Број:  33/2015 - 3260 

Датум: 29.05.2015. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне broj 2 јавне набавке батерија за ЕТП, јавна набавка у отвореном 

поступку број 10/2015 

 

 

На страни 3 и 4 конкурсна документација гласи: 

 

Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству Наручиоца и да је достави у року од 

30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније до 04.06.2015. године до 

13,00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: "Железнице 

Србије" ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 15, Ул. Здравка 

Челара 14а, 11000 Београд, Република Србија. 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда тј. 04.06.2015. 

године, са почетком у 14,00 часова, у просторијама Наручиоца, "Железнице Србије"а.д. у Београду, 

Здравка Челара 14а, соба 33. 

 

Мења се и сада гласи: 

 

Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству Наручиоца и да је достави у року од 

30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније до 11.06.2015. године до 

13,00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: "Железнице 

Србије" ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 15, Ул. Здравка 

Челара 14а, 11000 Београд, Република Србија. 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда тј. 11.06.2015. 

године, са почетком у 14,00 часова, у просторијама Наручиоца, "Железнице Србије"а.д. у Београду, 

Здравка Челара 14а, соба 33. 

 

 

 

Конкурсна документација на страни 33 гласи:  

Рекламација и гаранција 

Члан 9.      

  Продавац гарантује да су добра која се испоручују по Уговору у складу са техничким 

спецификацијама и условима. 

    Уколико у току периода трајања Гарантног рока од _____________ (минимум 60 месеци) дође до 

отказа неког од саставних делова предметних добара Купац ће се писаним путем обратити 

Продавцу са захтевом да се техничка лица Продавца увере у оправданост захтева за отклањање 

недостатака. Продавац је дужан да у року од 10 дана од тренутка пријема обавештења од стране 

Купца предложи начин за отклањање уочених недостатака и да изврши њихово отклањање у 

најкраћем могућем року, али не дуже од рока потребног за израду нових добара. 



Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених приговора.  

Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац. 

 

Мења се и сада гласи: 

  Продавац гарантује да су добра која се испоручују по Уговору у складу са техничким 

спецификацијама и условима. 

    Уколико у току периода трајања Гарантног рока од _____________ (минимум 60 месеца за 

позиције 1,2,3,4,5 а за остале минимум 24 месеца од дана монтаже или испоруке ) дође до отказа 

неког од саставних делова предметних добара Купац ће се писаним путем обратити Продавцу са 

захтевом да се техничка лица Продавца увере у оправданост захтева за отклањање недостатака. 

Продавац је дужан да у року од 10 дана од тренутка пријема обавештења од стране Купца предложи 

начин за отклањање уочених недостатака и да изврши њихово отклањање у најкраћем могућем 

року, али не дуже од рока потребног за израду нових добара. 

Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених приговора.  

Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац. 

 

 

 

Конкурсна документација на страни 7 и 32: 

2.4.  Цена и начин плаћања 

Понуђач у Обрасцу понуде мора навести јединичну и укупну цену која се изражава искључиво у 

RSD, без урачунатог пореза на додату вредност, на претходно дефинисаном паритету.  

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

Купац ће плаћање вршити на основу фактуре за испоручена добра, на текући рачун Продавца: 

____________________________________ , са матичним бројем: ___________________________. 

Плаћање ће се вршити на основу рачуна које издаје Продавац и то у року од 45 дана од дана 

настанка ДПО, а након закључења овог уговора у свему и на начин утврђеним овим уговором и у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Даном настанка ДПО сматра се дан када Продавац испостави фактуру, са записником о извршеном 

техничком пријему, по испоруци добара. 

Паритет и рок испоруке 

Члан 5. 

Испорука у целости извршиће се у року од _______ дана, од дана достављања поруџбенице. 

Испорука добара која су предмет јавне набавке, извршиће се на месту уградње (–навести места 

уградње)    

 

Мења се и гласи: 

2.4.  Цена и начин плаћања 

Понуђач у Обрасцу понуде мора навести јединичну и укупну цену која се изражава у динарима или 

EUR, без урачунатог пореза на додату вредност, на претходно дефинисаном паритету.  

Наручилац ће, ради упоређења понуда, користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке 

Србије на дан када је започето отварање понуда. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

Купац ће плаћање вршити на основу фактуре за испоручена добра, на текући рачун Продавца: 

____________________________________ , са матичним бројем: ___________________________. 

Плаћање ће се вршити на основу рачуна које издаје Продавац и то у року од 45 дана од дана 

настанка ДПО, а након закључења овог уговора у свему и на начин утврђеним овим уговором и у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Даном настанка ДПО сматра се дан када Продавац испостави фактуру, са записником о извршеном 

техничком пријему, по испоруци добара, и то: 



- ино-понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун ( за понуде дате у валути ЕУР) 

или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у валути РСД). 

- домаћим понуђачима плаћање се врши у РСД (за понуде дате у валути РСД), а за понуде дате у 

валути ЕУР плаћање се врши динарски по средњем курсу на дан издавања фактуре, уз обавезну 

доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ- јединствене царинске 

декларације). 

 

 

Испорука акумулаторских батерија, врши ће се у магацин Батајници (383), осим позиција 1,3,4,5, 

које се директно уграђују. Паритет испоруке је: 

DAP Београд, ГСМ Батајница, за понуђаче из иностранства с тим што ће се приликом оцењивања 

понуде узети у обзир и трошкови увозног царињења и трошкови транспорта до магацина 

„Железнице Србије“ ад, тако да ће вредност наведених трошкова теретити понуду понуђача (биће 

додата на вредност понуде само при оцењивању). 

FCO Београд, ГСМ Батајница, за домаће понуђаче. 

На страни 13,14,17 и 31 поред динара без ПДВ-а додаје се или евра. 

 

Конкурсна документација на страни 22 гласи: 

 

Мења се и сада гласи: 

 

 

Наведене измене и допуне су саставни део документације, остали део остаје непромењен. 

 

 

 

Председник комисије 

Александар Јовановић, дипл.маш.инж. ср. 

 

12. За батерије за путне прелазе (позиција 2 ) понуђач је дужан да достави све 

резултате тестирања понуђених акумулаторских батерија по свим тачкама 

међународног стандарда IEC 60896-11 потписане и оверене од независне 

овлашћене реномиране акредитоване институције 

Да Не 

12. За батерије за путне прелазе (позиција 2 ) понуђач је дужан да достави све 

резултате тестирања понуђених акумулаторских батерија по свим тачкама 

међународног стандарда IEC 60623. потписане и оверене од независне 

овлашћене реномиране акредитоване институције 

Да Не 


